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Nova temporada del 
Triple Bàsquet

Entrevista:
Sílvia López

21 24

Ja es pot participar a la 
ruta ‘Parets D Tapes’

Èxit de la Castanyada 
Terrorifica 

Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus

15 189

Segona edició del Dia del Barri a Parets
Aquesta setmana ha tingut lloc la segona edició del Dia del Barri, im-
pulsat per l’Ajuntament amb l’objectiu de crear un espai de trobada 
per compartir amb els regidors i regidores de barri els seus neguits i 
preocupacions pel que fa a l’entorn, i per conèixer, de primera mà, les 
obres i millores previstes que afecten al municipi. Pàg. 7

Tot a punt per a la remodelació del Barri Antic
Les obres de remodelació del Barri Antic de Parets ja han començat. 
Des d’avui, i fins a la tardor de 2018, s’executaran les cinc fases de les 
quals consta el projecte i que començaran pel carrer Travessera, entre 
el carrer Barcelona i l’av. Catalunya. Les obres aportaran els elements 
necessaris per liderar la centralitat i la identitat de la vila. Pàg.5

L’Ajuntament de Parets i el grup Inkemia IUCT han formalitzat un acord per habilitar un nou centre de formació i crear una acceleradora 
d’empreses en l’àmbit de les ciències de la vida. L’acord, que es portarà pròximament a l’aprovació del ple, preveu l’ús de part de les 
instal·lacions que l’Ajuntament té actualment al sector Iveco. Segons les previsions, la nova seu de l’IUCT a Parets pot generar, en un 
període de 10 anys, entre 200 i 575 llocs de treball qualificats.
A partir de l’octubre es preveu que aquestes instal·lacions, gràcies a un acord de col·laboració amb la Universitat Ramon Llull, acullin 
formació universitària en ciència i tecnologia dels aliments i fisioteràpia. Pàg. 3

Parets, 
vila universitària
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Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Serveis Territorials
93 573 99 99
Ajuntament Serveis Socials
93 573 79 79
Ajuntament. SLOP
93 573 88 96
Policia Local
93 562 14 04 / 691 367 630
RAP 107. Ràdio Parets 
93 573 81 81
Servei d’Esports
93 562 52 06
CAP Parets
93 562 16 89
Ca n’Oms. Casal d’Avis
93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
Cementiri Municipal
93 562 12 49
Residència Pedra Serrada 
93 573 98 59
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Casal Sant Jordi
93 562 26 38
Casal de Joves Cal Jardiner
93 573 72 00
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Gargot
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola Municipal de Música
93 562 40 02
Escola Municipal Pau Vila
93 562 12 03
Escola Lluís Piquer
93 562 16 03
Escola Pompeu Fabra
93 562 06 16
Escola Vila Parietes
93 573 54 82
Escola N.S. Montserrat
93 562 03 56
ACESCO
93 562 16 24
IES La Sínia
93 562 48 71
IES Torre de Malla
93 562 32 03

Oficina de Català
93 573 98 00
Oficina de Recaptació
93 472 91 36
Jutjat de Pau
93 573 03 04
PAH Parets 
620 555 693
Parròquia Sant Esteve i Sant 
Jaume
93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez
600 639 664
Taxi Vallès BCN
93 119 08 34
Taxis Cooperativa Transradio
93 593 74 01
Farmàcia Barja (Barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia Arribas (Eixample)
93 573 71 01 
Farmàcia-Ortopèdia Alegria 
(Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
Voluntaris de Protecció Civil
93 573 93 16
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De dilluns a divendres 
de 7.15 a 20 h
Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 14.30 
a 19.30 h
noves parades: 
Prat de la Riba, amb car-
rer de la República.
Independència amb Ca-
sanoves, que substitu-
eix la de Passeig de la 
Ribera.
Plaça de la Salut , en 
substitució de la del car-
rer Batista i Roca amb 
Salut. Cada 20 minuts

Dimarts
de 16 a 19 h
De dimecres a 
divendres
de 9.30 a 13.30 h i 
de 16 a 19 h
Dissabtes
de 9 a 15 h 
Diumenges
de 9 a 14.30 h 
Adreça 
C. del Tenes 
Tel. 93 573 14 54
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9 Grup Municipal PSC-CP 

ALCALDIA
Sergi Mingote Moreno

REGIDORIES DE BARRI

Cerdanet, Jardiner i 
Can Riera
Toni Fernández Arimón

Barri Antic
Dídac Cayuela Núñez

Sot d’en Barriques i
Escorxador
Àfrica Martínez Bellés 

Eixample Central
Susanna Villa Puig

Can Berenguer i Espai Central
Francesc Juzgado Mollá

Can Butjosa, Riera Seca
i La Salut
Paola Gratacós Ballescà

Can Roura, La Sardana i
Estació
Miquel J. Pérez Rodríguez

REGIDORS SENSE 
DELEGACIÓ

Grup Municipal Sumem 
Parets
Casandra García Rodríguez 
Ana Fernández Monteagudo
Antonio Molina Herrera

Grup Municipal Ara Parets 
ERC
Jordi Seguer Romero
Ramon Parés López
Kènia Domènech Àlvarez

Grup Municipal Nova Opció 
Per Parets
Rosa Martí Conill

Grup Municipal Partit 
Demòcrata Europeu Català
Raul Urtusol Bou

Grup Municipal Ciutadans 
Manuel Losada Seivane

Línia Oberta és un espai d’opinió obert al lector. Les cartes no podran excedir els 1100 caràcters i és imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon 
i número del DNI. Els escrits hauran de lliurar-se per correu o en mà a l’Ajuntament de Parets, C/Major 2-4, 08150, Parets del Vallès adreçat al Gabinet de Premsa o 
bé per correu electrònic a l’adreça paretsaldia@parets.cat

Línia Oberta és un espai d’opinió obert al lector. Les cartes no podran excedir els 1100 caràcters i és imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon 
i número del DNI. Els escrits hauran de lliurar-se per correu o en mà a l’Ajuntament de Parets, C/Major 2-4, 08150, Parets del Vallès adreçat al Gabinet de Premsa o 
bé per correu electrònic a l’adreça premsa@parets.cat.

Bàlsam poètic
“El llenguatge poètic exalta l’ànim del poeta”

En el fons del meu pensar,
la poesia és com un aiguaneix
ple a vessar de benestar,
on la paraula sobrecreix.

A tothora ens acompanya
i ens allibera d’ensopiment.
Sempre és a proa. Mai s’allunya.
Ens fa viure joiosament.

La poesia, ens encaminar
per escriure a lliure albir.
Ens inspira i ens lliurar
ésser poeta de l’avenir.

Josep Bernal 

Com prevenir l’aparició de la càries?

La càries és una de les malalties més prevalents a 
nivell mundial. El seu caràcter multifactorial fa que 
haguem d’actuar a diversos nivells per aconseguir 
evitar la seva aparició i minimitzar-ne les conse-
qüències. A Catalunya, el percentatge d’escolars 

lliures de càries als 7 i 12 anys és del 66,2% i l’índex 
de restauració, és a dir, el percentatge de càries que 
s’han tractat, tan sols del 29,2% i 24,1% a les ma-
teixes edats.
Per això, des del CAP de Parets del Vallès, seguint 
les directrius de l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS), proposem actuar a diversos nivells. En pri-
mer lloc, reduint la ingesta de sacarosa per sota 
de 50 grams al dia, la seva freqüència de consum, 
l’hàbit de picar entre àpats i la ingesta d’aliments 
enganxosos.
De la mateixa manera, és imprescindible una higie-
ne oral rigorosa, raspallant-se les dents després 
de cada àpat, utilitzant el fil de seda dental i els 
col·lutoris i pastes fluorades sota les directrius del 
dentista. L’ús dels dentifricis fluorats especialment 
en les edats primerenques està àmpliament con-
sensuat en l’actualitat.
Finalment, les visites periòdiques al dentista i els 
tractaments restauradors, tant en dentició caduca 
com en dentició definitiva, són imprescindibles per 
a la detecció precoç i per evitar la pèrdua prematura 
de peces. L’educació sanitària i la conscienciació 
sobre salut bucodental són imprescindibles perquè 
augmenti la visita periòdica. Actualment, només 
el 49,6% dels adults entre 35 i 44 anys han acudit 
l’últim any al dentista, i només un 46,2% aquells en 
edats compreses entre els 65 i 74 anys.
A aquestes mesures que pretenen disminuir la 
prevalença de càries s’hi ha de sumar la reducció 
d’irritants com l’alcohol i el tabac, i el consum fre-
qüent de fruites i verdures per la seva importantís-
sima relació amb el càncer oral.

Equip d’Atenció Primària del CAP Parets

LÍNIA OBERTA

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 30 novembre
-A les 17 h, al Casal Sant Jordi, xerrada sobre salut.
-A les 17.30 h, a la Sala Serra Cooperativa, xerrada Com ajudar els nos-
tres fills i filles a fer front als conflictes, a càrrec d’Ana Isabel del Río.
-Al Casal de Joves Cal Jardiner, teatre: Ningú més que l’altre, a càrrec 
de Lapsus Espectacles, per a l’alumnat de 5è de primària.

De l’1 al 17 desembre
-A diversos establiments de restauració de Parets, Parets D Tapes.

Divendres 1 desembre
-A diversos establiments comercials de Parets, Gran recapte d’aliments. 

Dissabte 2 desembre
-A diversos establiments comercials de Parets, Gran recapte d’aliments. 
-A les 17 h, al Teatre Can Rajoler, playback per La Marató. 
-A les 18 h, al Teatre Can Butjosa, Festival de la Poesia. 
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló amb Duet 
d’Ambient.
-A sota la plaça de la Vila, obertura del 31e Pessebre Monumental de 
Parets. Es pot visitar fins al 5 de gener.

Diumenge 3 desembre
-A les 10 h, al Poliesportiu Municipal, sortida de la caminada solidària 
‘Jordi, et volem a casa’, i, a les 11 h, botifarrada al parc la Linera.
-A partir de les 15 h, al Teatre Can Butjosa, Dia de Romania.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle iTime, amb Peyu. 

Dilluns 4 desembre 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en fran-
çais a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 5 desembre 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Story time, a càrrec de Cambridge 
School.

Divendres 8 desembre
-A les 9 h, al Poliesportiu Municipal, XIII Torneig Vila de Parets de bàs-
quet. 

Dissabte 9 desembre
-A les 9 h, al Poliesportiu Municipal, XIII Torneig Vila de Parets de bàs-
quet. 

Diumenge 10 desembre
-A les 9 h, al Poliesportiu Municipal, XIII Torneig Vila de Parets de bàs-
quet. 
-A les 16 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Tardes de joc. 
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar Circ cabaret. 

Dilluns 11 desembre 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en fran-
çais a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 12 desembre
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, concert de Nadal de l’Escola Municipal 
de Música.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Hora del conte, a càrrec de Mon 
Mas. 

Dimecres 13 desembre
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Picardies literàries a càrrec de 
Montse Bretones, un tast variat de poesia romàntica.

Dijous 14 desembre
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, taller de 
garlandes de Nadal per a adults.
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30 de novembre de 2017 3ACTUALITAT

Segueix-me
sergi.mingote@parets.cat 
www.sergimingote.cat
facebook.com/sergi.mingote 
twitter: @sergi_mingote

Al teu costat

Vull agrair-vos la vostra participació en la segona edició del “Dia del barri”. Una iniciativa que té lloc cada setmana als di-
ferents espais habilitats pels nostres regidors a tots els barris del poble. Estem molt satisfets del seu funcionament, del fet 
que pogueu dir-hi la vostra. Hem pres nota d’aquells neguits i necessitats que ens heu exposat. D’ara endavant, les vostres 
demandes són les nostres prioritats. 

Com sempre, atendrem les vostres peticions i en donarem resposta el més aviat possible. També vull destacar les vostres 
idees i aportacions. Entre totes i tots estem fent de Parets un poble cada dia una mica millor. Entre totes i tots junts avan-
cem i fem del nostre municipi un model de poble i referent en molts àmbits. Gràcies per la vostra participació un cop més. 

Temes que puguin semblar menors són els temes que ens heu tornat a demostrar que són els que més us preocupen: 
esporga, escocells, via pública, neteja, civisme, seguretat... Les nostres polítiques i prioritats coincideixen amb les vostres 
preocupacions i prioritzarem tot allò que us faci la vida més fàcil i millor. 

Tenim molts projectes endegats i tenim moltes ganes de poder gaudir-ne. A aquells que no ens heu pogut acompanyar 
recordeu que cada setmana teniu el regidor del vostre barri al vostre abast.

Parets és participació i és la suma de les vostres idees i propostes. Nosaltres sempre posarem tot el que estigui a la nostra 
mà perquè entre totes i tots fem, del nostre, el millor poble del món.

Sergi Mingote

“Hem pres nota dels vostres 
neguits i de les vostres necessitats. 
Aquestes són les nostres prioritats”

El grup Inkemia IUCT i l’Ajuntament de Parets han for-
malitzat, aquesta mateixa setmana, un acord per crear 
l’acceleradora d’empreses en l’àmbit de les ciències de 
la vida ‘Emprèn Parets’, així com un centre de formació 
universitària.
Les acceleradores d’empreses esdevenen espais on les 
petites companyies o els emprenedors troben un entorn 
compartit per desenvolupar el seu projecte, alhora que 
compten amb un equip de professionals de suport que 
els posa en contacte amb inversors i proporciona l’ajuda 
necessària, durant un temps determinat, per donar sortida 
al seu producte, que en el cas de Parets estarà relacionat 
amb les ciències de la vida.

Emprèn Parets
‘Emprèn Parets’ serà una mena d’incubadora d’empreses 
que permeti el creixement i el desenvolupament d’empre-
ses de nova creació i d’empreses petites que treballen en 
els àmbits de la farmacologia, la indústria cosmètica, la 
biologia, la biotecnologia, la química o l’alimentació.

Per a Josep Castells, president del grup d’empreses In-
kemia IUCT, “és un projecte socialment molt important 
perquè ajudarà a avançar en la societat del coneixement, 
permetrà la creació d’empreses en l’àmbit de les ciències 
de la vida, generarà llocs de treball d’alta qualificació, i 
farà possible crear un teixit empresarial sostenible i com-
petitiu a escala internacional”.
La nova seu de l’IUCT treballarà amb els objectius de fo-
mentar l’autoocupació en l’àmbit de l’emprenedoria tec-
nològica, crear llocs de treball qualificats, fomentar un 
teixit econòmic altament competitiu internacionalment, i 
generar tecnologia puntera que faci aflorar companyies 
tecnològiques d’alta qualitat.
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, posava de manifest 
que “projectes com aquest portaran Parets a ser un refe-
rent nacional i internacional en l’àmbit de les ciències de 
la vida i generarà grans oportunitats de desenvolupament 
econòmic per al municipi i el territori”.
Es preveu, que en un període de 10 anys, l’acceleradora 
d’empreses generi entre 200 i 575 llocs de treball qualifi-

Parets, seu d’una nova acceleradora d’empreses i centre de formació
El grup Inkemia IUCT i l’Ajuntament de Parets han formalitzat un acord per crear una acceleradora d’empreses en ciències de la vida

cats i es puguin impulsar entre 50 i 75 empreses.

Acord amb la universitat Ramon Llull
A partir de l’octubre de 2018, Parets serà, per primer cop, 
vila universitària. 
Les noves instal·lacions, que ocuparan una part de l’equi-
pament municipal del sector Iveco, oferiran formació uni-
versitària en ciència i tecnologia dels aliments i fisioterà-
pia, gràcies a un acord de col·laboració entre Inkemia i la 
Universitat Ramon Llull.
A més també es farà formació contínua, certificats de 
professionalitat, màsters i postgraus especialitzats en 
biotecnologia.
Amb IUCT col·laboren, a més de diferents universitats, 
més d’un centenar d’empreses i centres de recerca, que 
participen en els plans formatius, de manera directa, o 
acollint alumnes en pràctiques. 
La inversió prevista en infraestructures tècniques, equi-
paments i execució de l’activitat que s’implantarà a Iveco, 
serà de prop d’un milió d’euros.



 30 de novembre de 20174 ACTUALITAT

Tot just després de la reunió de la mesa de coordina-
ció operativa de seguretat de Parets del Vallès, la Sala 
Cooperativa va acollir la darrera reunió de les meses de 
convivència i seguretat.
Durant la trobada, es va fer la presentació de les dades de 
seguretat ciutadana, trànsit, administrativa i assistèncial 
per part de l’Ajuntament i el cos de Mossos d’Esquadra.
També es va donar compte de les propostes actuació en 
matèria d’incivisme, un dels temes recurrents que més 
preocupa als representants dels barris que formen part 
de les meses.
En aquest àmbit, es va informar de la senyalització viària 
als carrers Farell, Independència i Montcau i de la reor-
ganització de l’existent a l’accés a l’escola NS de Mont-
serrat. També es va parlar de la unificació de senyals de 
càrrega i descàrrega de tota la població i de la formació 

Reunió de les meses de convivència i seguretat 

que la Policia Local fa a les escoles en matèria d’educació 
vial, i nous delictes que afecten els joves: bullying, ciber-
assetjament, etc.
Alhora, es va comunicar la pròxima instal·lació de càme-
res de videovigilància a l’ascensor de l’estació de Renfe, 
al parc la Linera i a Ia rotonda situada a l’av. de Francesc 
Macià i l’adquisició d’un nou aparell, per fer les proves de 
consum de drogues als conductors.

Campanya especial de vigilància per Nadal
Com ja és habitual, a partir de la primera setmana de de-
sembre, la Policia Local, en col·laboració amb el cos de 
Mossos d’Escuadra, desplegarà un dispositiu especial 
de vigilància amb motiu de la campanya de compres de 
Nadal, que se centrarà, bàsicament, en els espais i àrees 
comercials del municipi.

A la mesa hi són presents representants de tots els barris de Parets 
SEGURETAT

Reunió de la mesa de coordinació policial
Fa uns dies va tenir lloc la darrera reunió de la mesa de 
coordinació operativa de seguretat de Parets del Vallès. 
A la reunió van assistir l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, 
la regidora de Seguretat Ciutadana, Àfrica Matínez, l’ins-
pector en cap de la Policia Local, Joan Pérez, els sergents 
Miquel Lafuente i Jordi Galera  i, per part del cos de Mos-
sos d’Esquadra, el cap de l’ABP, l’intendent Roger Sales, i 
el sostinspector Jordi Alsina.
La trobada va servir per donar compte de les accions que 
els cosos policials de mossos d’esquadra i policia local  
han desenvolupat duran aquest 2017 al municipi en ma-
tèria de seguretat.
De l’informe es desprèn, entre d’altres, que els robatoris 
amb violència i intimidació en habitatges, al carrer i als 
establiments s’han reduït considerablement, i que només 
s’han incrementat en el cas de petits furts en grans su-
perfícies comercials.
Si bé és cert que les intervencions en accidents de trànsit 
lleus i sense ferits han patit un lleuger increment, l’infor-
me ho argumenta per l’augment de la mobilitat a causa 
de la millora de l’economia de les llars. 
Pel que fa als accidents amb víctimes greus o molt greus, 
s’han reduït en prop d’un 50% des de principi d’any.
La recollida de mostres d’ADN de gossos i l’augment en 
la identificació, també han provocat un lleuger creixement 
de les infraccions interposades per incompliment de les 
ordenances de convivència ciutadana. 
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Ja han començat les obres de remodelació del Barri An-
tic de Parets. Els treballs es desenvoluparan en cinc fa-
ses que s’iniciaran al carrer de Travessera entre carrer 
de Barcelona i l’av. de Catalunya. Aquesta fase acabaria, 
previsiblement, a mitjan gener.
En la segona fase s’actuarà al carrer de Travessera, entre 
Ferrer i Guàrdia i Barcelona, i al carrer de Barcelona entre 
els carrers Aurora i Travessera, i estaria enllestida a mit-
jans del mes de març.
La tercera fase preveu actuar al carrer de Barcelona, des 
del carrer Aurora fins a Ferrer i Guàrdia. L’obra finalitzaria 
al mes d’abril.
Les darreres dues fases serien al carrer Major, fins al car-
rer de Ferrer i Guàrdia i d’aquí fins a l’av.de Lluís Com-
panys. Es preveu que estigui acabada al juny.
Les fases inicials arriben fins a la col·locació de la plata-
forma de formigó, que després s’haurà de cobrir amb el 
paviment definitiu. Es preveu que l’obra estigui enllestida 

Comencen les obres al Barri Antic de Parets

cap a la tardor del pròxim any.
Tot i això, l’evolució de les obres pot patir modificacions a 
causa de les inclemències meteorològiques o, tractant-se 
de l’entorn del Barri Antic, proper a l’església, de possibles 
descobertes de restes arqueològiques d’interès.
El model que es vol implantar respon al que ja funciona en 
altres carrers com el Raval i en un tram del carrer Major, 
amb prioritat per als vianants i espais comercials, zones 
obertes que permetin la instal·lació de terrasses i amb 
una organització viària dissuasiva per a la circulació de 
vehicles que busquen dreceres.
L’objectiu de la remodelació és fer que el Barri Antic de 
Parets recuperi el concepte de nucli històric i dotar-lo de 
nou de singularitat, caràcter i identitat pròpia; recobrar els 
antics espais com a punt de trobada per al veïnat; crear 
un barri respectuós amb la seva història i la convivència 
i aportar els elements necessaris per liderar la centralitat 
i la identitat de la vila.

Els treballs previs han començat aquesta setmana i es preveu que les obres durin fins a la tardor de 2018

ENTITATS

Reunió de la Taula d’entitats de Parets
A principis de novembre ha tingut lloc la darrera reunió de 
la Taula d’entitats de Parets del Vallès, a la qual va assis-
tir un vintena d’associacions paretanes. Durant la reunió 
es van tractar temes com les subvencions i formació per 
a entitats 2018, el Protocol per unes festes lliures violèn-
cies, els actes amb motiu del Dia Universal de la Infància, 
o el grup de treball per a la Festa Major d’Hivern.

JOVENTUT

La Faktoria d’Idees es farà trimestralment
Una quinzena de joves i 3 entitats juvenils han participat 
a la darrera edició de la Faktoria d’Idees. Durant la troba-
da es va fer una dinàmica participativa en la qual es van 
prioritzar propostes en relació a tres blocs. 
A partir d’ara, la Faktoria es durà a terme trimestralment i 
les entitats i col·lectius juvenils podran presentar projectes 
socials per a realitzar dins o fora del Casal Cal Jardiner.

ELECCIONS
Eleccions al Parlament de Catalunya
14.271 ciutadans i ciutadanes de Parets podran votar a 
les eleccions al Parlament de Catalunya, que se celebra-
ran el pròxim 21 de desembre. 
Segons les dades del cens provisional, a dia d’avui, el 
districte número 1, que correspon a l’escola Lluís Piquer, 
amb 8 meses, tindrà 4.839 electors. 
El districte 2 inclou l’escola Pompeu Fabra, amb 4 meses 
on podran votar 1.952 electors, el Casal d’Avis Sant Jordi, 
amb dues meses i 1.800 electors; 6 meses amb 3.421 
electors a l’escola municipal Pau Vila i 2.259 electors al 
Casal de Cultura Can Butjosa, amb 4 meses més.
En total, en aquests comicis, podran votar 14.271 pare-
tans i paretanes, distribuïts en 2 districtes, 7 seccions, 5 
col·legis electorals i 23 meses.
A les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, que 
es van celebrar al setembre del 2015, la participació a 
Parets va ser d’un 78,18%.

OCUPACIÓ

121 candidats als plans d’Ocupació Local
121 persones han presentat les sol·licituds per participar 
a la tercera convocatòria de Plans d’Ocupació Local im-
pulsats per l’Ajuntament de Parets del Vallès. 
En aquesta ocasió, la nova oferta permetrà la contracta-
ció de 30 persones del municipi en situació d’atur, per tal 
de desenvolupar diversos projectes municipals. 
Els contractes, com en ocasions anteriors, seran del 70% 
de la jornada laboral i tindran una durada de sis mesos.
Els perfils professionals que es cobriran en aquesta oca-
sió corresponen a:
- 1 persona de suport en tasques de dinamització juvenil 
- 4 persones per estudi assistit a les escoles 
- 2 auxiliars de suport a l’aula 
- 2 suport de tasques consergeria als equipaments 
- 3 auxiliars de la llar
- 1 suport a tasques d’administració
- 13 persones per a neteja de la via pública
- 1 persona per a vigilància a Serveis Urbans 
- 2 operaris polivalents per suport a tasques de territori
- 1 persona per dinamització dels horts urbans 
L’acció s’emmarca dins de les polítiques actives d’ocupa-
ció promogudes des de l’àrea de Desenvolupament Eco-
nòmic, Ocupació, Comerç i Turisme, com l’actuació en la 
gestió de Plans d’Ocupació Locals i el desenvolupament 
d’accions formatives, que tenen com a finalitat incidir po-
sitivament en la millora de l’ocupabilitat de persones en 
situació d’atur del municipi.
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IX CONCURS LITERARI
BASES PRINCIPALS 
• Cal que el relat sigui en llengua catalana.

• Cal centrar-se en el lema genèric “Parets arreu del món” tot 

i que el tema pot ser lliure.

• Cada participant només es pot presentar a una categoria.

BASES ESPECÍFIQUES RELAT
• Extensió mínima de 2 pàgines i màxima de 4, a doble espai 

i lletra Arial cos 12, mida DIN-A4 per una sola cara.

BASES ESPECÍFIQUES POESIA
• Extensió mínima de 14 versos i màxima de 35, lletra Arial 

en cos 12 i mida del full DIN-A4.

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ
Les obres s'han de presentar abans del 13 de desembre de 

2017.

Cal entregar les obres impreses a l’OAC (Plaça de la Vila, 1). 

VEREDICTE
El veredicte es donarà a conèixer en un acte públic el dia 17 

de desembre a la plaça de la Vila. 

PREMIS RELATS
1r premi:  200 €

2n premi: 100 €

3r premi:    50 €

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretaria d’Igualtat. Migracions i CiutadaniaPA

R
ET

S
 A

RR
EU

 D
EL

 M
ÓN

ESCOLA D’ADULTS

Parets del Vallès

PREMIS POESIA
1 premi:  200 €

2n premi: 100 €

3r premi:    50 €

Podeu consultar les bases completes a www.parets.cat

Programa d’inserció per a persones
aturades majors de 30 anys

Durada màxima del programa: 30 de març de 2018. 
Destinat a persones de 30 a 54 anys que hagin estat a l’atur 
almenys 12 dels darrers 18 mesos i que estiguin inscrites com 
a demandants d’ocupació al SOC. 
Hi ha incentius econòmics mensuals.

T’ajudem a trobar la teva feina. Desenvoluparem el teu perfil 
professional i establirem contacte directe amb les empreses 
i entitats del territori. A canvi, t’has de comprometre a seguir 
un itinerari pactat per assolir els objectius.

SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ (SLOP)
Major, 1

Tel. 93 573 88 96
slop@parets.cat

De 10 a 20 h, plaça de la Vila. Parets del Vallès

Diumenge 17 de desembre

Escriu el teu desig per un millor 2018 

i penja’l a l’arbre

L’Arbre dels 

  Desitjos

Nadal
2017

2018

Organització:
Col·laboració:

Amb el suport de:

De 10 a 20 h

Parades de comerços 

De 10 a 12 h

Tallers manuals: 
postals i fanalets 

11 h

Xocolata per a tothom

11.30 h

Concert de l’Escola Municipal 
de Música

12 h

Lliurament dels premis 
Parets arreu del món

12.30-14 h

Caguem el tió

14 h

Premis al millor tió

16 h

Espectacle cuenta cuentos: 

El trencanous

17.30 h

Rom cremat per a tothom

18 h

El Pare Noel a Parets
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GOVERN

Es trenca el pacte de govern a Parets
L’assemblea de militants del PDeCAT Parets decideix po-
sar el punt i final al pacte de govern que mantenien amb 
el PSC al municipi.
L’acord del PSC Parets (8 regidors) i l’actual PDeCAT (1) 
va signar-se l’abril del 2016. Aquest pacte naixia des-
prés que totes dues formacions locals expressessin la 
voluntat de sumar les seves polítiques transparents i 
participatives, prioritzant els serveis socials, l’ocupació i 
el creixement econòmic del municipi.
Però l’actual situació política a Catalunya ha provocat el 
trencament del pacte tot i que Mingote i el PSC de Pa-
rets s’han desmarcat de l’apliació de l’article 155 i han 
expressat el seu malestar per les actuacions policials 
de l’1-O i l’empresonament de l’exregidor i veí de Parets, 
Jordi Turull.
En la roda de premsa on el PDeCAT feia oficial el trenca-
ment del pacte, Urtusol afirmava que “he treballat amb 
molta comoditat amb les regidores i els regidors socia-
listes, sent fidel als meus principis i valors. He treballat 
tant com he pogut pel meu poble, Parets. I a partir d’avui 
ho seguiré fent amb les mateixes conviccions i amb el 
mateix tarannà. Estic a la política per sumar, per fer, per 
construir, i ho seguiré fent des de l’oposició”. Així mateix 
concloïa dient “deixo el govern del meu poble en molt bon 
estat de salut a tots els nivells, i ara em toca treballar pel 
meu país, que necessita dels esforços de tots nosaltres”. 

El Dia del Barri, més participatiu i obert que mai 
Els veïns i veïnes de Parets van acudir massivament a la segona convocatòria del Dia del Barri

Més d’un centenar de paretanes i paretans han assistit 
a la segona edició del Dia del Barri, impulsat per l’Ajun-
tament amb l’objectiu de crear un espai de trobada per 
compartir amb els regidors i regidores de barri els seus 
neguits i preocupacions pel que fa a l’entorn, i per co-
nèixer, de primera mà, les obres i millores previstes que 
afecten els diferents districtes del municipi. 
Durant les sessions, que es van fer dilluns i dimarts 
d’aquesta setmana, es van donar a conéixer al veïnat les 
diferents actuacions que afectaran els seus respectius 
barris, així con d’altres d’interès general. 
Entre d’altres, es va presentar el projecte de les Meses de 

convivència i seguretat, formada per regidores, regidors i 
ciutadans de Parets; també es va explicar el funcionament 
de la nova Oficina Tècnica de Resolució d’Incidències i 
com fer-ne ús; la reurbanització de Barri Antic, el disseny 
i el·laboració del nou parc del Sot d’en Barriques, el Com-
plex esportiu del riu Tenes o el nou ferm de l’avinguda 
Catalunya, entre d’altres.
També es va donar compte de les actuacions que s’han 
fet al llarg de l’any, així com de les que afectaran específi-
cament a barris concrets: la renovació de les places de la 
Salut i Espanya, els nous bancs del passeig de la Ribera o 
el tancament de les pistes de petanca de l’Asoveen.
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A les 21 h 
Sopar amb barquetes (montaditos)

desembre16 Sala Cooperativa
Parets del Vallès

A les 22.30 h Espectacle

Reserva* de taula per al sopar: 93 573 98 00
*Un cop s’han adquirit les entrades

Curso de
interpretación
Agustín Jiménez

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

El nou espectacle d’un dels més grans monologuistes i 
còmics del país, Agustín Jiménez

desembre
17 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

España 
Ingobernable

Un grapat de textos i cançons de la lluita 
ciutadana contra el poder en la nostra 
història recent

Preu: 12 €

10 € menors de 18 i majors de 65

9 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 15 min 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Alberto San Juan i Fernando Egozcue

desembre
3 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

iTime

Un viatge en el temps amb l’humor 
d’en Peyu, que es transforma en un 
Steve Jobs a la catalana

Preu: 12 €

10 € menors de 18 i majors de 65

9 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 30 min 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

de Peyu i Joan Roura

26 desembre
19 h Teatre Can Rajoler

Pastorets, 

cap a Parets
Cia. Riallera de Joves Paretans

10 desembre
18 h Teatre Can Rajoler

Circ cabaret

Armando Risotto
Cia. Txo Titelles

Un espectacle de circ presentat 
com el menú d’un gran banquet.

Una nova versió dels Pastorets
a càrrec dels joves de Parets
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Setmana Europea de la Prevenció de Residus
L’objectiu de les activitats és fomentar l’hàbit del reciclatge, entre d’altres

Un any més, Parets del Vallès s’ha sumat a les activitats 
programades en el marc de la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus.
La iniciativa té com a objectius organitzar accions de 
sensibilització sobre la prevenció de residus, fomentar 
l’hàbit de reciclar, informar-ne de manera pràctica i fer 
pedagogia entre els escolars i el públic en general.
Com a part de la programació, l’Escola de la Natura pro-
mou un recull de fotografies fetes per pares i alumnes, 
on es podran veure estris i elements fets a partir de ma-
terials recuperats als quals se’ls ha donat un segon ús o 
una nova vida. L’activitat s’emmarca en la campanya de 
l’agència de Residus de Catalunya, sota el nom “Dona-li 
una nova vida”. Les fotografies poden enviar-se a l’Escola 
de la Natura, que les exposarà al web del centre.

ENTITATS

Sopar solidari de Parets contra el càncer
Divendres va tenir lloc, a la Sala Basart Cooperativa, el 
tradicional sopar benèfic anual de l’entitat Parets contra el 
càncer. El sopar va finalitzar amb un concert a càrrec de la 
Coral d’Adults de l’Escola Municipal de Música de Parets.
L’objectiu de l’activitat és recollir fons que es destinen a 
cobrir les necessitats dels malalts de càncer i per donar 
suport a les seves famílies.

SOLIDARITAT

Gran Recapte d’Aliments, 1 i 2 de desembre
Parets se suma un any més al Gran Recapte d’Aliments, 
que tindrà lloc els dies 1 i 2 de desembre. A la població, 
les donacions es podran fer als establiments Superservis, 
Sorli Discau, Mercadona i Aldi, en l’horari comercial.
Com cada any, els donatius haurien de ser, preferentment, 
de llegums, oli, sucre, llet, conserves de peix, farina, i ali-
ments envasats de tota mena.

MASCOTES

Caminada solidària de la protectora ‘Peluts’
L’Associació Protectora d’Animals de Parets ‘Peluts’ va 
organitzar la 3a caminada solidària, que va recòrrer l’espai 
de la Torre Malla. La caminada té l’objectiu de recaptar 
fons per a l’esterilització de les colònies de gats del carrer 
i pel manteniment i cura de gossos que tenen en adop-
ció. A més, es van portar a la caminada els animals que 
cerquen una nova llar, per tal que trobin una nova família.

Els mercats també han estat l’escenari de la Setmana 
Europea de la Prevenció de Residus, on els voluntaris i 
informadors han estat presents per tal de detectar les 
mancances i les necessitats dels paretans i les paretanes 
en matèria de recollida selectiva.

El “Boc’n’Roll” de nou a les escoles
Aquest curs, sota el lema “A Parets, de residus, ni una 
engruna”, en una acció coordinada conjuntament pel Ser-
vei de Medi Ambient i el Servei d’Educació, s’ha repartit 
novament, als més de 600 alumnes de 1r curs de primària 
i 1r curs de la ESO, el “Boc’n’Roll”, un embolcall reutilitza-
ble per portar entrepans. Enguany, a més, els 675 nens i 
nenes de P3, P4 i P5 de les escoles del municipi, han rebut 
una carmanyola per portar el seu esmorzar.

JORNADES

El CEM Maria Grever a les Jornades ASWE
Una delegació de la comuninat d’estudiants de música 
amb síndrome de Williams del CEM Maria Grever va parti-
cipar a las Jornades Internacionals ASWE.Van assistir-hi 
Lourdes Cuéllar,  profesora del CEM Maria Grever; Antonio 
Carmona, estudiants del centre, i la primera persona amb 
síndrome de Williams que va a la universitat, a l’ESMUC.

ACOLLIDA

Sessió d’acollida per a nouvinguts
El Servei d’Acollida de l’Ajuntament va programar, a mit-
jan novembre, una nova sessió d’acollida per a perso-
nes nouvingudes al municipi, on se’ls ofereix informació 
sobre els recursos municipals i les normes bàsiques de 
convivència.
L’activitat s’emmarca en el Pla d’acollida, que pretén fa-
cilitar la integració social de les famílies nouvingudes.
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CASAL DE JOVES

CAL JARDINER
Montcau, s/n
Tel. 93 573 72 00
caljardiner@parets.cat
Consulteu els horaris de les aules 
d'estudi i dels bucs d'assaig

ACTIVITATS

PRINCIPALS
ABRIL/MAIG 2017

TARDA
D’SCALÈXTRIC

2 de DESEMBRE
a partir de les 18 h
SI EN TENS, PORTA LES TEVES PECESTORNEIG DE FIFA

16 DE DESEMBRE
a partir de les 18 h

CONCERT 
+JAM SESSION
+SOPAR DE NADAL

23 DESEMBRE
a partir de les 20h
Actuació dels grups 

Combo Pop

i Momentos (acústic)
Amb la col·laboració de CEM Maria Grever

Preu: 3€

PROGRAMACIÓ

INFORMACIÓ
Escola de la Natura de Parets del Vallès · C/ Galende, 12 · 08150 Parets del Vallès
Tel. 93 562 17 94 · A/e: escola.natura@parets.cat 
Horari: Dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h

INSCRIPCIONS
CAL FER RESERVA PRÈVIA al web escolanatura.parets.cat

TARDOR  2017

DIVENDRES 15 DESEMBRE
a les 18 h

Xerrada sobre la presència de les 
espècies exòtiques invasores a 
Parets
Lloc: Escola de la Natura
Preu: gratuït
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El divendres, 15 de desembre, a les 18 h, l’Escola de la 
Natura de Parets acollirà una xerrada al voltant de la pre-
sència d’espècies exòtiques invasores al municipi. La xer-
rada serà el tret de sortida d’una nova campanya que té 
l’objectiu d’informar del perill de la presència d’aquests 
animals, tant a l’entorn urbà com a l’espai natural, i en 
l’aplicació de mesures de control.
L’activitat anirà a càrrec de Joan Carles Millet, tècnic de 
Medi Ambient de l’Ajuntament de Parets, i de Daniel Fer-
nandez, herpetòleg i president de l’associació GRENP.
El programa planteja l’estudi i control d’espècies com la 
tortuga de Florida, la carpa comú, la gambúsia, el cranc 
americà, les cotorretes, el bec de corall, la vespa asiàti-

Nova campanya per al control d’espècies invasores

ca, l’escarabat morrut o el mosquit tigre, que esdevenen 
un problema per als rius, basses o punts d’aigua i per a 
l’espai aeri paretà.
L’objectiu de la campanya és informar i fer partícip a la 
ciutadania del problema que suposen aquestes espècies 
i, alhora, comptar amb la seva col·laboració en el control 
d’aquest tipus de fauna.

Accions de prevenció al municipi
L’Ajuntament ja ha dut a terme diferents accions de neteja 
i control d’espècies exòtiques invasores a punts d’aigua 
del municipi, com ara el llac de l’avinguda de Francesc 
Macià o el safareig de la Torre de Malla, entre d’altres. 

Clouen les Jornades sobre biologia evolutiva
Prop de 40 persones es van inscriure, finalment, a les 
primeres Jornades científiques sobre biologia evolutiva, 
amfibis i rèptils, emmarcades en la programació de tardor 
de l’Escola de la Natura de Parets del Vallès.
Durant les jornades, organitzades en col·laboració amb 
l’associació GRENP i l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE-
CSIC), es va treballar en la resolució de casos reals, uti-
litzant eines com ara les seqüències d’ADN, i en la con-
servació de rèptils i amfibis. Durant el matí també es va 
presentar, oficialment, l’Associació Grup de Recerca de 
l’Escola de la Natura GRENP, entitat que s’ha creat re-
centment.
A més, es va fer una sortida nocturna d’observació per 
tal de conèixer la fauna de rèptils i amfibis de Parets del 
Vallés.

JORNADA
La primera activitat serà una xerrada per conscienciar del problema que suposen aquestes espècies



Parets és... 

Imatge virtual Sot d’en Barriques

Presentació reurbanització barri antic

Plenari Consells Infants i Joves

Consell de Joves

Dia del barri

La segona edició del Dia del Barri, que va tenir lloc aquesta mateixa setmana, 

les Meses de Seguretat i Convivència, el recent procés de participació per de-

finir el futur Parc Central del Sot d’en Barriques, els processos participatius del 

Barri Antic, la Sala Polivalent del Pau Vila, les futures millores a les places de La 

Salut i Espanya, els Consells d’Infants i de Joves, l’Assemblea de Joves, la Taula 

d’Entitats, el Consell d’Esports, la Taula de les Arts i la Cultura, la XEF, el Consell 

Escolar Municipal, la CAMPA (representants de diferents AMPA municipals), la 

Xarxa de Bons Tractes... Parets és un municipi que des de sempre ha prioritzat 

la participació de les seves veïnes i veïns i del seu teixit associatiu en tots els 

temes de ciutat.

La figura del regidor/a de barri va ser creada precisament perquè les paretanes 

i els paretans adrecin les seves queixes i propostes directament al regidor del 

seu barri, perquè aquest pugui escoltar-los de primerà mà.

Pel que fa al procés participatiu del Sot d’en Barriques, l’opció escollida 

va ser la de l’aigua amb 1.867 vots, per 1.027 que van triar l’opció passeig. 

Jesús Martínez, responsable de TI, Transparència i Participació de 

l’Ajuntament de Parets, considera que “la innovació i la transversalitat 

són elements claus en el desenvolupament de processos de participació 

ciutadana a Parets del Vallès. La cultura participativa de la nostra ciu-

tadania impulsada des de l’Ajuntament fa que, actualment, tinguem un 

alt índex de participants que aporten pluralitat i riquesa als projectes i 

que, com en el cas del Parc Central del Sot d’en Barriques, superen amb 

escreix les xifres habituals de participació”.

Un altre exemple de participació és el procés que farà del Barri Antic 

de Parets un nou espai de relació i convivència. Algunes de les accions 

que afecten les veïnes i els veïns han estat consensuades amb aquestes 

persones, que en seran les usuàries i les que més gaudiran de les millores 

al seu barri.



 participació

Oficines OAC

Mesa de seguretat i convivència

Nou llibret XEF

Mesa de seguretat i convivència

Dia del barri

De la seva banda, Assumpta Torres, responsable de l’Oficina d’Atenció Ciuta-

dana (OAC), diu que “a l’OAC atenem presencialment més de 8.000 persones 

cada any i al registre d’entrada més de 20.000 documents, dels quals més 

de 6.000 ja són electrònics. Un dels objectius actuals és la disminució de les 

atencions presencials. Esperem assolir-lo en els propers anys gràcies a l’esforç 

realitzat en la implantació de l’administració electrònica”.

Pel que fa a l’atenció presencial a l’OAC, cal destacar les dades següents:

- El temps d’espera mig d’un/a ciutadà/na en ser atès és de 7 minuts.

- El temps mig d’atenció a un ciutadà és de 10 minuts.

- Els dies amb més afluència de ciutadans son els dilluns i els de menys, els 

divendres.

- L’hora amb més concurrència és la franja entre les 11 i les 12 del migdia.

- Els tràmits més habituals tenen relació amb el Padró d’Habitants (moviments 

o emissions de volants o certificats) i amb la presentació de documents o la 

sol·licitud de llicències.

L’administració electrònica es troba en un estadi d’implantació molt avançat. 

Actualment s’ofereix als ciutadans la tramitació electrònica, l’obtenció de 

documents i la consulta d’expedients, mitjançant la seu electrònica i l’ús de 

certificat digital. L’actual repte d’aquest projecte és simplificar i afavorir l’ús 

del certificat digital per tal de poder estalviar als ciutadans desplaçaments i 

esperes.

La participació i l’atenció personalitzada són prioritàries a Parets, com posen 

de manifest els diferents processos realitzats i oberts, els diferents organismes 

existents i les polítiques que duu a terme l’equip de govern a través dels seus 

regidors i de les seves accions.

Així, Paola Gratacós, regidora coordinadora de Barris, Atenció Ciutadana, 

Participació i Transparència, assegura que

 “el nostre principal objectiu és la ciu-
tadania. És essencial saber què neces-
sita la gent i ajudar tothom dins de les 
nostres possibilitats. Sense oblidar 
que la nostra obligació també és ges-
tionar els recursos públics de la forma 
més eficaç i eficient”.

Finalment l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, afirma que

“Parets també és un poble referent a 
Catalunya pel que fa a la participació 
de veïns, entitats i agents socials en 
els projectes de ciutat. Cada dia té més 
importància l’opinió i la participació 
ciutadana. A Parets ho tenim clar”.
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Amb motiu de la celebració del Dia Universal de la Infàn-
cia, que es commemora arreu el 20 de novembre, l’Ajun-
tament de Parets i diverses entitas han posat en marxa el 
programa “Juguem en bloc. Una ciutat amb visió d’infant“ 
amb l’objectiu de reivindicar, garantir i fomentar els drets 
dels infants i adolescents.
Els actes centrals van tenir lloc el 20 de novembre, a Cal 
Jardiner, amb la lectura d’un manifest institucional; tallers 
de Lego per fer, amb blocs construcció, una ciutat amb 
visió d’infant; un mural d’interculturalitat i diversitat fun-
cional, a càrrec de Sílvia García; un trencaclosques sobre 
drets de la infància, amb l’entitat Rodola; el taller “prou 
sexisme, fem el nostre rap”;  l’exhibició grup de batukada 

Tambors de Parets i l’actuació musical d’Amacat i Maria 
Grever, entre d’altres activitats.
El regidor d’Educació, Miquel Pérez, va ser l’encarregat 
de llegir el manifest on es posava de relleu la voluntat de 
l’administració de “continuar treballant per adoptar cada 
cop més compromisos amb els nostres infants i adoles-
cents i, en definitiva, amb el nostre futur”.
Durant la setmana també es va poder veure una exposició 
temàtica a Can Rajoler i les biblioteques de Parets van fer 
una hora del conte especial. L’Escola Pau Vila va acollir 
una trobada de la XEF i el programa radiofònic Rap107.
edu va dedicar l’espai a un monogràfic sobre els Drets 
de la infància.

Parets es compromet amb els drets dels infants i adolescents
Durant una setmana, Ajuntament i entitats de Parets han dut a terme un programa d’activitats per tal de reivindicar el respecte als drets dels infants i adolescents
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Cruixent de pa amb escalivada i formatge tebi, filet de 
porc ibèric amb salsa dolça i carxofes, espaguetis en tinta 
de sipia amb salmó fumat i oli d’alfàbrega, farcidet rostit a 
la catalana.... Aquestes són només algunes de les delícies 
proposades pels restaurants que participen en aquesta 
segona edició del Parets D Tapes.
Enguany seran 18 els establiments que es podran visitar 
entre l’1 i el 17 de desembre, i que formen un recorregut 
gastronòmic entre el Barri Antic i l’Eixample.

Referent gastronòmic
L’objectiu del Parets D Tapes és donar a conèixer el po-
tencial gastronòmic de Parets i, alhora, convertir-se en un 
referent de les rutes gastronòmiques a la rodalia.

Premis per als participants
El Parets D Tapes també ofereix l’oportunitat de guanyar 
premis a les persones que emplenin la butlleta després 
de vistar els locals adherits.
Un premi de 2 entrades per al Gran Premi de Fòrmula 1 al 
Circuit de Barcelona-Catalunya a sortejar entre les per-
sones que hagin completat el 100% dels segells.
Un premi de 2 entrades per al Gran Premi MotoGP al Cir-
cuit de Barcelona-Catalunya a sortejar entre les persones 
que hagin completat el 50% dels segells.
Dos premis d’1 val de compra de 100 € cadascun en es-
tabliments associats a l’Associació de Comerciants ASIC, 
a sortejar entre les persones que presentin almenys el 
segell d’un establiment.

Premis i delícies gastronòmiques al Parets D Tapes
La ruta recorrerà 18 establiments i es durà a terme entre els dies 1 i 17 de desembre

INAUGURACIÓ

La Tagliatella, autèntic menjar italià a Parets
Per gaudir de l’autèntica cuina italiana, Parets ja compta 
amb el nou restaurant La Tagliatella. La inauguració del 
nou local va tenir lloc a mitjan octubre. Pasta, risotto, piz-
za o carpaccio conformen una àmplia oferta materialitza-
da en bones racions, perfectes per menjar al restaurant o 
per emportar-les a casa. La Tagliatella ofereix un ampli i 
variat menú al més pur estil Itàlia.

INAUGURACIÓ

Obre les portes ‘El dentista de la vila’
‘El dentista de la vila’ és una nova clínica odontològica 
que ha obert les portes a Parets ara fa uns dies. L’objec-
tiu d’aquests professionals és posar a l’abast de tothom 
tractaments dentals de tota mena que siguin mínima-
ment invasius. A més, ‘El dentista de la vila’ s’adapta a 
les necessitats econòmiques dels seus clients i ofereix 
finançaments en funció de les necessitats de cadascun 
dels seus pacients.
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Nou servei de Restaurant La Corefo
“Mai deixem ningú sense menjar”
Servei de bar des de les 8.30 h del matí fins al tan-
cament, excepte els dijous, i horari de cuina de 8.30 a 
16.30 h i des de les 19.30 h fins al tancament. Aquests 
són els horaris, però sigui quina sigui l’hora, ningú es 

PLUSVÀLUAL’APARADOR
quedarà sense menjar un entrepà o bé un plat. 
Amb aquestes ganes i predisposició va presentar-se el 
nou servei de restaurant de La Corefo, amb brases i amb 
caliu. Amb la Mari, l’Àlex, l’Andrea i en Lalo. Al capdavant 
en Sebas i l’Erika, a qui Mari agraeix l’oportunitat. També 
a les paretanes i els paretans i a La Corefo. 
Va aterrar provinent d’Osca ara fa tres mesos i ja se 
sent una més de Catalunya i de Parets. Tant és així que 
participen a la present edició del “Parets D Tapes” amb 
la proposta La Coral, la qual ens recomana tastar.
També vol agrair el tracte rebut per part de l’Ajuntament 
i la direcció del Circuit de Catalunya.
Si voleu anar obrint boca o descobrir i tastar les seves 
propostes us podeu acostar en els horaris d’atenció al 
client. Per reserves podeu trucar al 93 562 06 61 o al 642 
63 50 32 i demanar per Mari.
També podeu seguir-los a través de la pàgina de face-
book COREFO.

La Fira de Nadal, més oberta i participativa que mai 
Diumenge 17 de desembre, la plaça de la Vila de Parets acollirà una nova edició de la 
tradicional Fira de Nadal, organitzada per l’Associació de Serveis i Comerços de Parets 
(ASIC) i l’Ajuntament de Parets. 
Des de les 10 del matí fins a les 8 de la tarda, tothom té una cita amb el comerç paretà, 
que es donarà a conèixer novament a la ciutadania. A l’espai de la fira, es podran veure 
prop d’una trentena de parades de botigues locals on es podran adquirir tota mena de 
guarniments i regals per a aquestes festes. També hi seran presents alguns dels res-
tauradors locals que oferiran la possiblitat de fer un most als visitants.
També es faran tot un seguit d’activitats pensades per a grans i petits: xocolatada, un 
cremat de rom, el tió per als més menuts, la visita del Pare Noel, un concert de música 
a càrrec de l’Escola Municipal de Música de Parets,  o contacontes, són només algunes 
de les propostes per gaudir de la fira.

Els millors desitjos per al 2018
Com ja és habitual, els paretans, les paretanes i visitants d’arreu podran penjar a l’arbre 
dels desitjos els seus millors anhels i esperances per l’any que està a punt de començar. 

Premis ‘Parets arreu del món’
Durant la fira també tindrà lloc el lliurament dels premis ‘Parets arreu del món’, el con-
curs literari en el qual els paretans i paretanes han de connectar el municipi amb un 
altre país, escrivint un relat o una poesia.

FIRA

Parets Empreses impulsa ‘Cadena de valor’ 
Cadena de valor és el nou projecte impulsat per Parets 
Empreses. Consisteix en generar aliances entre empreses 
per obtenir noves oportunitats de negoci a partir d’una 
anàlisi prèvia de les capacitats productives i tecnològi-
ques d’aquestes. Els projectes que es derivin a les empre-
ses es treballaran conjuntament amb el Consell Industrial 
de Parets del Vallès.

PARETS EMPRESES

CONSUM

Per fer consultes cal demanar cita prèvia al telèfon 93 573 88 88 
www.parets.cat/per-temes/comerc-i-consum

El bo social en el subministrament elèctric 
El passat mes d’octubre van entrar en vigor canvis en la regulació del subministrament 
elèctric que afecten al bo social. El bo social permet que determinats consumidors amb 
un nivell d’ingressos baix i qualsevol família nombrosa puguin gaudir d’un descompte 
en la seva factura elèctrica. 
El descompte es realitza sobre la tarifa elèctrica regulada, anomenada preu voluntari 
per al petit consumidor (PVPC).
El percentatge de descompte aplicat varia en funció de les característiques del consu-
midor i d’altres requisits, com per exemple límits de consum sobre els quals s’aplica el 
descompte. Les famílies nombroses, els pensionistes i els consumidors vulnerables, que 
compleixin els requisits poden gaudir de fins a un 25% de descompte i els consumidors 
considerats de vulnerabilitat severa o en risc d’exclusió fins a un 40%. 
Per consultar si  complim  els requisits, descarregar el model de sol·licitud de la nostra 
comercialitzadora i demanar l’aplicació del bo social podem entrar a: 
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/mercado-electrico i anar a 
l’apartat: “listado de comercializadores de Referencia con la información relativa al 
Bono Social”. També es pot demanar la informació al Servei de Consum 
(SCAC) de l’Ajuntament de Parets.
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Primera trobada de professionals d’Educació Infantil
Una trentena de professionals es van donar cita per treballar en la millora de l’etapa de 0 a 6 anys

El 15 de novembre es va celebrar la primera trobada de 
professionals de l’educació  de l’etapa d’infantil, de 0 a 
6 anys de les escoles Parets del Vallès. Un total de 35 
docents del món de l’educació es van donar cita a L’EBM 
El Gargot per abordar temes comuns d’aquesta etapa.
L’etapa d’infantil va dels 0 als 6 anys, però està dividida 
físicament en diferents centres que atenen infants dels 
0 als 3, i altres que continuen amb la seva formació dels 
3 als 6 anys. És per això que cal posar-se d’acord per 
fer que l’etapa tingui una continuïtat natural i es faci el 
canvi d’escola bressol a escola infantil de la manera més 
harmoniosa possible. 
La trobada va servir com a punt de partida per acostar po-
sicions entre els professionals que s’encarreguen d’oferir 
una formació integral als més petits.

Un altre tema interessant que es va tractar va ser el fet 
que els nens fan un canvi d’edifici però en realitat el seu 
desenvolupament va seguint el seu curs natural, és per 
això que es vol que hi hagi una continuïtat entre les dues 
etapes i que tant els infants com les seves famílies ho 
puguin viure de forma serena.
Els assistents a la primera trobada d’aquest espai de 0 a 
6 anys s’han mostrat molt contents de trobar-se per po-
der compartir continguts, idees, debats sobre noves nor-
matives, realitzar activitats conjuntes i altres propostes 
que puguin sorgir en aquest nou espai que, per començar, 
es reunirà de manera trimestral. 
El grup, a més, ha deixat la porta oberta per compartir 
formació i fer visites entre els diferents centres, idees que 
aniran agafant forma en les pròximes trobades.

VISITA

El Consell d’Infants, a l’exposició de Can Rajoler
Els nens i nenes que formen part del Consell d’Infants de 
Parets han visitat l’exposició sobre drets dels infants, que 
la sala de Can Rajoler ha acollit amb motiu de la celebra-
ció del Dia Universal de la Infància.
La visita s’ha fet en el marc de l’encàrrec que l’alcalde 
de Parets, Sergi Mingote, fa anualment al consell i que, 
enguany, es centra en treballar junts per fer de Parets del 
Vallès una Ciutat Amiga de la Infància. El Consell d’Infants 
està integrat per 20 consellers i conselleres.

PAU VILA

Reconeixement a l’escola Pau Vila de Parets
L’Escola Pau Vila ha estat reconeguda per la seva parti-
cipació en la II Edició del Premi Iberoamericà d’Educació 
en Drets Humans. L’Ajuntament de Parets va presentar 
una memòria i un vídeo, realitzat per Sandra Piñero, amb 
diferents alumnes del centre, en el qual expliquen què és 
per a ells un ajuntament i com valoren les visites esco-
lars habituals que fan al consistori per conèixer el seu 
funcionament. El vídeo es pot veure a https://vimeo.com/
paretsconnecta.

XEF

Es reparteix el 4t llibret de la XEF 
Ja s’ha repartit el quart llibret de la Xarxa de debat Edu-
catiu amb i per a les Famílies (XEF) a tots els cursos edu-
catius, des de bressol fins a 4t d’ESO, un per família. 
El llibre, titulat Ús saludable de les tecnologies. 
Connect@’t!, vol assolir el repte de l’educació a l’era di-
gital tot parlant dels problemes i oportunitats que les no-
ves tecnologies generen en l’educació. A la presentació 
del 19 d’octubre va assistir Jordi Jubany, assessor en 
educació digital.

EN 2 MINUTS...
Recollida solidària de productes de la CAMPA
La CAMPA, Coordinadora de les Associacions de Ma-
res i Pares d’Alumnes a Parets, ha portat a terme, per 
quart any consecutiu, la recollida solidària de produc-
tes no alimentaris per col·laborar amb Càritas Parro-
quial. Els productes amb què s’ha pogut col·laborar 
són sabó de dutxa, rentavaixelles i detergent per a la 
roba. Durant una setmana, els estudiants, familiars i 
tothom qui ha volgut participar, ha aportat a les esco-
les productes d’higiene per a persones amb mancan-
ça de recursos econòmics. Els centres educatius que 
han participat són el Vila Parietes, Lluís Piquer, Pau 
Vila, Pompeu Fabra, ACESCO, Nostra Sra. de Montser-
rat i l’Institut Torre de Malla.

Campanya de foment per a la higiene dental
Dins de les activitats preventives previstes en la cam-
panya ‘Dents fortes i sanes’ que la Generalitat de Ca-
talunya impulsa per promoure la higiene bucodental 
entre els escolars de Catalunya, han enviat als ajun-
taments catalans estoigs amb un raspall de dents i 
un tub de pasta de dents. Amb aquestes accions es 
vol promocionar els glopeigs de solucions fluorades 
a les escoles adreçat als alumnes d’edats compreses 
entre els sis i els catorze anys. Aquestes campanyes 
han rebut el suport dels equips municipals de salut 
escolar, i també en l’àmbit municipal s’han dut a ter-
me actuacions educatives en aquest sentit. A Parets 
s’entregaran 230 estoigs per als alumnes de 1r curs 
de primària.

El Consell de Joves prepara la Festa Major
Els consellers volen aportar activitats juvenils per a la 
Festa Major d’Estiu, ja que és un dels encàrrecs que 
tenen com a organització. El dia 13 de desembre faran 
una reunió amb els responsables de l’àrea de Cultura 
per fer les seves propostes. 
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Cal Jardiner esglaia tothom amb la Castanyada Terrorífica
Joves, infants i adults van poder gaudir de les activitats terrorífiques que el Casal Cal Jardiner va programar per la Castanyada

Més de 300 persones van participar, el passat 28 
d’octubre, a la segona edició de la Castanyada Terrorífica 
al Casal de Joves Cal Jardiner.
Les activitats van començar a les 16 h amb tallers in-
fantils i juvenils a càrrec de Silvia Garcia i l’Associació 
Rodola. Prop de 150 nens i nenes van poder elaborar els 
seus propis guarniments, fanalets o maquillar-se com els 
seus personatges favorits d’escenes de terror.
Durant la tarda, l’entitat juvenil Las Haches del Valle va 
torrar més de 25 kg de castanyes que es van repartir entre 
els participants i visitants de l’equipament.
Una de les activitats amb millor acollida va ser l’scape 
room, que va tenir com a escenari l’interior del casal i 

que va girar al voltant de l’assassinat d’un membre de la 
família que antigament ocupava Cal Jardiner. 72 joves 
van prendre part en aquest joc ideat i desenvolupat pels 
dinamitzadors i dinamitzadores del casal.
La xocolatada, la caminada amb torxes i tambors per Can 
Serra, amb 130 nois i noies, i el concert ‘Neo Party’, amb 
les actuacions de DJ D3nnis i DJ Anthrax, van ser altres 
de les activitats que van tenir lloc fins ben entrada la nit.
L’Hotel Paretrífic, organitzat per l’entitat Ara Sarau, en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Parets, que es va fer els 
dies 28 i 31 d’octubre a la Sala Cooperativa, va ser de nou 
tot un èxit i va comptar amb la participació de prop d’una 
cinquanten de persones vingudes d’arreu de la població.

Connecta’t amb
l’Ajuntament

incidències

notícies
telèfons

Descarrega-te-la cercant PARETS
Aplicació gratuïta
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EN 2 MINUTS...
S’anul·la la representació de Som i Serem
L’obra de teatre del grup local Som i Serem, progra-
mada per ser representada a finals del mes de de-
sembre, ha estat cancel·lada. En el seu lloc es podrà 
veure l’obra ‘España Ingobernable’, dirigida per Alber-
to San Juan i interpretada per ell mateix i Fernando 
Egozcue. 
La representació, que es podrà veure el 17 de desem-
bre a les 18.30 h al teatre Can Rajoler, conté un gra-
pat de textos i cançons de la lluita ciutadana contra 
el poder en la nostra història recent. Un relat de les 
principals fites en la lluita per la sobirania popular 
a l’estat espanyol al llarg del segle XX. Alberto San 
Juan i el guitarrista Fernando Egozcue alcen la veu 
amb textos i cançons indignants sobre el que estem 
vivint actualment.

IX edició del concurs Parets arreu del món
El concurs obre la porta a aquelles persones que vul-
guin escriure una poesia o relat que parli dels movi-
ments humans, ja sigui per haver estat de vacances, 
una estada a l’estranger, o experiències de veïns o 
amics en altres països. El concurs vol que es recone-
gui, a través de la literatura, un dels drets universals 
de la humanitat, exposat a l’article 13 de la Declaració 
Universal dels Drets Humans, en què es pot llegir que 
tota persona té dret a circular i a escollir el seu lloc 
de residència a l’interior d’un estat, i que tota persona 
té dret a abandonar qualsevol país, àdhuc el propi, i a 
retornar-hi. El termini màxim de presentació és el 13 
de desembre. Cal entregar les obres impreses a l’OAC 
(plaça de la Vila, 1), amb una instància, en un sobre 
tancat que contingui les dades personals i l’adreça 
de l’autor/a. 
Hi haurà tres premis en la categoria de poesia i tres 
més en la categoria de relat. Les bases completes es 
poden consultar a www.parets.cat.

Èxit de participació de la campanya Prou d’Hòsties a Parets
Formació per a les famílies, representacions teatrals, música i tallers, els grans protagonistes de la campanya

Durant el mes de novembre, Parets ha celebrat la 17a 
edició de la campanya contra la violència de gènere ‘Prou 
d’Hòsties’. Sota aquest lema, la campanya anual vol sen-
sibilitzar la població de la problemàtica que suposa la 
violència domèstica i la discriminació vers les dones en 
totes les seves formes i manifestacions.
El programa d’aquesta dissetena edició ha inclòs cursos, 
tallers i activitats lúdiques adreçades a tota la població, 
formació per a professionals i integrants d’associacions i 
actuacions específiques de prevenció adreçades als cen-
tres d’ensenyament del municipi.
La campanya, que ha estat escollida en dues ocasions 
com a bona pràctica per la Diputació de Barcelona, també 
preveu actes pensats per a pares i mares dels escolars del 

municipi amb l’objectiu de sensibilitzar els més joves. La 
campanya ha treballat, a més, per aconseguir l’erradicació 
de la violència masclista des de diferents àmbits, per tal 
d’arribar a tots els nuclis de la població.
Dins de la programació, enguany s’ha fet un taller per a 
mares i pares a càrrec de Leonor Cantera, a més de ta-
llers adreçats a joves del municipi: ‘Prou sexisme, fem el 
nostre rap’, i un altre de prevenció de relacions abusives.
El 10 de novembre es va fer un partit amistós de futbol 
sala femení per dir prou al sexisme en l’esport. El 25 de 
novembre hi va haver el concert + jam Prou d’Hòsties!
També hi ha hagut espai per al teatre amb l’obra Ningú 
més que l’altre, una formació contra la violència masclista 
a les festes i l’avaluació del Pla d’igualtat municipal.

NADAL

Tot a punt per a il·luminar el Nadal a Parets
Tot just un dia abans del pont de la Constitució, el pròxim
5 de desembre tindrà lloc l’encesa de l’enllumenat de Na-
dal, que lluirà als carrers de Parets fins al 7 de gener, entre 
les 17.30 h, i les 12 de la nit. 
A més dels llocs habituals, enguany s’ha instal·lat il-
luminació també a l’avinguda de l’Estació.

PESSEBRE

Montserrat, protagonista del Pessebre 2017
L’Associació Pessebrista Parets ja té enllestit el Pessebre 
Monumental d’aquest 2017. Enguany, l’Associació fa pro-
tagonista del muntatge la mítica muntanya de Montserrat, 
que ha estat reproduïda fins a l’últim detall. El pessebre 
obrirà les seves portes el dia 2 de desembre i es podrà 
visitar fins al 21 de gener en els horaris establerts.

CASTELLERS

Els Manyacs de Parets ja són colla de ple dret
La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya ha 
atrogat la nomenclatura de colla de ple dret als Manyacs 
de Parets. Això ha estat possible gràcies a la seva acti-
vitat continuada i els èxits que han aconseguit al llarg 
dels dos anys de formació en què han participat en molts 
actes, tant a Parets com arreu del territori català.
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El cros comarcal es va celebrar l’11 de novembre, orga-
nitzat pel Club Atletisme Parets (CAP), el Servei d’Es-
ports de l’Ajuntament, amb l’autorització del Consell 
Esportiu del Vallès Oriental (CEVO). Dies abans, el CAP 
havia presentat la nova temporada.
Alguns dels resultats més destacats dels atletes locals 
van ser el segon lloc de Vanessa Pérez a la categoria 
Open femení; en Gerard Fuentes, tercer en juvenil; Cesc 
Ullar i Ferran Corbera, 2n i 3r en cadet masculí; Mar 
López i Mariona Lahosa, primera i segona en cadet fe-
mení; Martí Ullar va ser segon en onfantil masculí, Laia 
Soler segona en infantil femení i, finalment, Júlia Lahosa, 
tercera en aleví femení.
El Club Atletisme Mollet va ser el primer classificat per 

Més de 400 atletes al XI Cros Comarcal de Parets

equips masculí i femení. Altres clubs d’atletisme que van 
participar-hi, a banda dels de Parets i Mollet, van ser els 
de Canovelles, Cardedeu, Montornès, Sant Feliu Corre 
Junior, Club Atletisme Calderí, Club Atletisme Baix Mont-
seny, el Triatló Escola Montornès, i els atletes escolars 
dels centres educatius de Parets i comarca.

El CAP segueix creixent
Pel que fa a la nova temporada del Club d’Atletisme Pa-
rets, enguany compta amb una vuitantena de nenes i 
nens a les categories de prebenjamí a juvenil, i continua 
creixent i potenciant les diferents especialitats i catego-
ries no només a nivell d’escola sinó també les categories 
superiors del club.

EN 2 MINUTS...
El 24 de desembre arriba el CorreParets’17
D’aquí a uns dies s’obrirà el termini d’inscripcions a 
Can Rajoler, a la piscina i al poliesportiu municipal per 
participar en la segona edició d’aquesta cursa solidà-
ria que transcorre per l’anella esportiva. 
Hi col·laboren Don Dino i l’Ajuntament per tal que, 
amb la recaptació de la inscripció, es puguin comprar 
joguines per als nens i nenes necessitats del poble. 
Càritas s’encarregarà de la selecció i distribució. Tots 
els participants podran córrer simulant pares noels.

Compte enrere per Miguel Luque al Campio-
nat del Món de Mèxic
El dia 5 de desembre, el nedador paralímpic paretà 
nedarà els 50 metres braça i el dia 9, els 150 metres 
estils. El Campionat se celebra a la Ciutat de Mèxic.

Tres components dels Vailets del CAM fan 
l’Ama Dablam (6.812 m) al Nepal
Raul Pérez, Josep Torrent i Xavier Garcia són els tres 
membres dels Vailets del Club d’Activitats de Munta-
nya de Parets que van fer cim el passat 25 d’octubre. 
En un altre ordre de coses, cal dir que Isabel Pozo 
i Jaume Oliva (CAM) van guanyar la lliga estatal de 
ral·lis d’escalada.

Tres components del CEP Parets també fan 
cim a la muntanya nepalí
Jesús Benavides, Jose Garcia i Sergi Mingote, del 
Centre Excursionista Parets, també van fer cim a 
l’Ama Dablam (Himàlaia).

Segona edició de la Parets Cup d’Alevins del 
CF Parets
El campionat tindrà lloc els dies 8 i 9 de desembre al 
Camp Municipal de futbol Josep Seguer.

CURSA SOLIDÀRIA AMB CÀRITAS
PER A LA COMPRA DE JOGUINES

PREU INSCRIPCIÓ: 3 €  

diumenge 24 de desembre de 2017

Sortida: 10 h Pistes d’atletisme

És obligatori fer el recorregut
per l’Anella Esportiva de
Parets.

Obsequi d’una samarreta tècnica,
una barba i un barret de Pare Noel
a tots els participants

17

INSCRIPCIONS:

Poliesportiu Joaquim Rodríguez
de dilluns a divendres de 9 a 13 h
i de 15 a 21 h 
Piscina Miquel Luque
de dilluns a divendres de 9 a 21 h
Centre Cultural Can Rajoler
de dilluns a divendres de 9 a 14 h
i dijous tarda de 16 a 19 h

Places limitades 
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El bon ambient va tornar a ser el gran protagonista de la 
presentació dels jugadors i jugadores de bàsquet de l’en-
titat paretana. Enguany, es va fer amb la col·laboració de 
les entitats esportives del poble amb un partit amistós. 
Com a cada presentació, el lema va ser “La inclusió és el 
camí cap a la igualtat”.
La nova temporada, de fet, va començar el passat 5 d’oc-
tubre, amb els entrenaments al poliesportiu municipal 
de Parets.
Si esteu interessats en unir-vos a l’equip, podeu enviar un 
correu electrònic a associació.triple@gmail.com o anar a 
uns dels seus entrenaments (cada dijous a les 16.30 h).

Presentació de la nova temporada de l’Associació Triple Bàsquet
La presentació, sota el lema “La inclusió és el camí cap a la igualtat”, va ser tot un èxit 

El Piolet 2018 tindrà lloc el 6 de maig i la Montserrat-
Parets, el 6 d’octubre
Ja hi ha dates per a les properes edicions de la marxa 
de resistència i trail Montserrat Parets i Piolet 2018. El 
Piolet tindrà lloc el 6 de maig i la Montserrat-Parets (amb 
arribada a la plaça de la Vila) el 6 d’octubre. Són algunes 
de les novetats que es van donar a conèixer durant el 
Piolet d’enguany que, novament, va superar les millors 
previsions, amb més de 400 participants. Podeu consultar 
novetats i informació a la pàgina web www.ceparets.com 
i al Facebook oficial i Instagram tant del CEP com de la 
Montserrat Parets.

Trofeu Vila de Parets del Club Natació 
El Club Natació Parets va organitzar a la piscina muni-
cipal Miguel Luque el trofeu per a les categories aleví, 
infantil, júnior i absolut. Els nedadors de les categories 
d’infantil, júnior i absolut van tenir l’oportunitat de poder 
aconseguir marques vàlides per poder participar en el 
Campionat de Catalunya. En categoria aleví, va dispu-
tar-se la segona Jornada de lliga Catalana. 

NATACIÓ

4 jugadors de la Paretana d’Escacs, subcam-
pions de Catalunya de la categoria sub-10
Es tracta de Denis Romero, Adrià Prada, Lucas Puente i 
Aleix Miró. 
Aquest últim, a més, va quedar classificat com a millor 
primer taulell de la categoria sub-10. 
A la foto els acompanya l’Ana Benito, delegada de l’equip 
i integrant del trio d’entrenadors de la Paretana.

ESCACS

EN 2 MINUTS...
Cinquè aniversari del Club Triatló Parets
Aquest mes, el club esportiu local va celebrar el seu 
cinquè aniversari. Un club amb una salut de ferro que 
creix cada dia. Un bon exemple n’és la recent duatló 
interna celebrada fa uns dies.

Més medalles per a Lee Young Parets
El diumenge, 19 de novembre, els alumnes de Lee 
Young van aconseguir 4 medalles al campionat de 
Catalunya infantil de competició: or per a Adrian Ga-
llego; or per a Guillem Navarro; plata per a Jana Ara-
goncillo i bronze per Manuel Alvarez. Noah Moreno, 
Adrian Gallego, Gabriel Estévez i Adrián Briante es van 
quedar a les portes de les semifinals.  

El FS Parets diu prou al sexisme en l’esport
Les jugadores del cadet juvenil i del base femení van 
jugar un partit amb el lema “Diguem prou al sexisme 
en l’esport”. D’altra banda, el cap de setmana passat, 
el club va presentar els equips de les diferents cate-
gories per a la present temporada.

Campus de tecnificació d’handbol
Stadesport organitza un campus de tecnificació 
d’handbol amb col·laboració del Club Handbol Parets 
i l’Ajuntament. Es farà del 3 al 5 de gener al pavelló 
d’esports. El campus està obert a tots els jugadors i 
jugadores que vulguin d’arreu de Catalunya d’entre 
12 i 16 anys. Més informació www.stadesport.com.

XIII edició del Torneig Vila Parets (8-10 de-
sembre)
Ja es coneixen els equips masculins i femenins que 
participaran a l’edició d’enguany del torneig, que or-
ganitza, un any més, el CB Parets. Podeu consultar 
totes les novetats a la seva pàgina de Facebook o al 
seu compte de Twitter.

Trofeu de tardor del Club Patí Parets
El poliesportiu municipal va acollir una nova edició del Tro-
feu de tardor que organitza el Club Patí Parets. En aquesta 
ocasió va reunir 209 participants. Es tracta d’una competició 
pensada per a patinadores d’iniciació. Cal destacar els dar-
rers resultats del club com el 3r lloc al Campionat d’Espa-
nya d’Aina Martín. També en la final d’Interclubs celebrada 
a l’Ametlla, Laia Martínez va quedar campiona en Iniciació 
A i té plaça per a la Copa Catalana. Estel Martínez va ser 
9a en iniciació B. L’alevina Maria Escalante va quedar 4a al 
Campionat de la Federació celebrat a Celrà.

PATINATGE
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Dídac Cayuela va néixer a Barcelo-
na el 27 de novembre de 1974. Viu a 
Parets des que tenia 6 anys. Ha vis-
cut al Barri Antic, a l’Eixample i ac-
tualment resideix novament al nucli 
històric, on és regidor del seu barri, 
a banda de ser regidor d’Esports de 
l’Ajuntament de Parets per la candi-
datura del PSC, com a independent 
(des de l’any 2011). Està casat amb 
la Vanessa i és pare de dos fills, en 
Dídac (9) i la Chloe (5).

És diplomat en Educació Física, Màs-
ter en Gestió i Direcció d’Entitats Es-
portives.

És sotsdirector de l’Escola Nostra 
Senyora de Montserrat.

Com arriba a la política?
Vagi per endavant que mai m’ha interessat la política, si bé sempre he tingut vocació de servei i d’ajudar els altres. Així 
ho vaig fer des de ben petit al Club Bàsquet Parets i a casals d’estiu en general a diferents municipis. Va ser estant al 
bàsquet que tant el candidat Sergi Mingote com altres candidats d’altres forces polítiques van proposar-me formar 
part de les seves candidatures. La d’en Sergi em va semblar la més interessant per poder servir el meu poble com tinc 
l’orgull de fer-ho des de l’any 2011.

Què destacaria de la seva trajectòria com a regidor d’Esports?
Com a regidor d’Esports de l’Ajuntament de Parets he intentat traslladar a les entitats esportives del nostre poble que 
el més important és la formació i l’educació en valors més enllà de les victòries i dels títols. També hem prioritzat com 
ajudar-les amb recursos i les subvencions necessàries per al seu bon funcionament. Organitzem xerrades esportives 
formatives per a entitats, oferim un banc de bones pràctiques esportives perquè qui vulgui tingui un model a seguir, etc.
Pel que fa a instal·lacions i equipaments, hem fet possible el cobriment de la pista de Can Butjosa, el circuit BMX de 
bicicletes i ja estem avançant el futur Complex del Tenes, una de les obres centrals en matèria esportiva que inclourà 
el tancament natural de les pistes d’atletisme, la millora de l’entorn amb una plaça amb jocs infantils, una zona d’oci 
per al jovent i els més petits i nous espais per a les entitats esportives (sales polivalents), a banda d’una nova sala de 
musculació, el nou local del CEP i la seu social del CAP, i un emplaçament nou per al bar. Una de les iniciatives de les 
que ens sentim més satisfets conjuntament amb les companyes i companys del Servei d’Esports són els entrenaments 
per a la cursa popular amb el Club d’Atletisme. Hem aconseguit apropar l’esport a gent que no està federada amb un 
fantàstic ambient en els entrenaments. 
No vull acabar sense destacar l’anella esportiva de Parets, que cada dia guanya nous usuaris. Aprofito per recordar-vos 
que el proper diumenge 24 de desembre, a partir de les 10 del matí (sortida pistes d’atletisme), i per només 3 euros, 
podreu participar en la cursa solidària (joguines per als més necessitats) CorreParets’17 que, precisament, té com a 
recurregut l’anella. Ja us podeu inscriure al Poliesportiu, a la piscina i a Can Rajoler. Per molt poc podem ajudar molt 
i passar un fantàstic matí de Nadal en família i fent esport a l’entorn del nostre poble. Jo la vaig fer caminant i us la 
recomano. Els més atletes la poden fer corrent, això sí, amb la barba i el barret de pare Noel.

Quin balanç fa de la seva trajectòria com a regidor d’Esports i com a regidor de barri (Barri Antic) de Parets?
Això ho han de fer les paretanes i els paretans. Jo, en tot cas, sí que vull posar en valor l’excel·lent tasca de les compa-
nyes i companys del Servei d’Esports i de totes les entitats esportives del poble. Parets és referent en moltes coses i 
concretament en esports, segur. La trajectòria i el nivell de les nostres entitats i esportistes així ho posen de manifest. 
Aprofito per agrair el paper de les famílies perquè això sigui així. Pel que fa a la regidoria de barri, la creació d’aquesta 
figura ens permet tenir un contacte encara més directe amb les nostres veïnes i veïns. Sabem que sempre hi ha coses a 
millorar i per això estem, per fer possible al nostre poble el dia a dia de les paretanes i els paretans, dels nostres carrers 
i dels nostres barris. És un privilegi i un honor poder ajudar, dins les meves possibilitats, a fer de Parets un poble una 
mica millor cada dia. Això seria impossible sense el tarannà de les veïnes i veïns del nostre poble. O no?

Per acabar, què en pensa de l’actualitat política que vivim?
Com deia, mai ha estat el meu major interès. Això no vol dir que no em preocupi i, en tot cas, espero i desitjo que des-
prés de les eleccions del 21-D, Catalunya torni a gaudir de l’estabilitat i la concòrdia que hem tingut al llarg de la nostra 
història. M’agradaria que no hi haguessin ni guanyadors ni perdedors, trobar la fórmula perquè totes i tots sortíssim 
guanyant, però això s’escapa de les mans als qui ens dediquem a la política local. Cal separar bé debats, funcions i 
competències. Per exemple, vull agrair al PSC que mai m’hagin qüestionat no militar-hi per poder ajudar al meu poble. 
Això ho valoro molt positivament i per això i per tot el que estem fent pel nostre estimat poble m’hi trobo tan còmode 
i satisfet. Parets, com diu el nostre alcalde, és un poble model i un model de poble gràcies al seu teixit associatiu, 
cultural i esportiu, amb una competitivitat econòmica i industrial que fan de Parets un referent en molts àmbits. Cal 
millorar coses. Per això hi som i ens hi deixarem la pell.

En primera persona

“Sempre he pensat en 
la política com un 

instrument per 
canviar les coses”

Dídac Cayuela
Regidor d’Esports i del 
Barri Antic
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tancat i barrat

Parets Esportiu: els protagonistes de l’esport paretà, a RAP107
Els Serveis Informatius de RAP107 inclouen una àmplia informació esportiva 
local i comarcal diària. Els esports han estat sempre una part important de la 
programació de l’emissora local.
A més de la secció d’esports inclosa en el programa Notícies Migdia i Notícies 
Vespre, existeix des de fa unes setmanes un programa d’esports que deixa 
de banda les notícies per aprofundir en els protagonistes. El programa, que 
porta per nom ‘Parets Esportiu’, el condueix Sergi Expósito i es pot escoltar 
cada dos dijous a les 18 h, així com descarregar-lo en podcast. 
Pel programa han passat personatges del món esportiu paretà com ara el 
coordinador del Futbol Sala Parets, Pedro García; l’entrenador de l’Associació 
Paretana d’Escacs, Adrià Martorell; el president del Club Atletisme Parets, 
Salvador Corbera, o l’entrenador del Club Natació Parets, Iván Baños.

Escolta la ràdio on vulguis i quan vulguis
Tots els programes de l’emissora municipal es poden escoltar en directe a tra-
vés del web www.rap107.fm o l’APP per a Andorids. També es poden escoltar 
a una altra hora en la secció ‘Podcast’, així com descarregar-los i guardar-los.

RAP107  Redacció RAP107QUÈ N’OPINES DE...

La nova edició
del Parets D Tapes

Isidre Jordà
Em sembla molt bé per-
què així coneixes més 
llocs on anar, ja que, nor-
malment sempre vas al 
mateix i aquestes coses 
et permet conèixer llocs 
nous.

Rosa Garcia
És una proposta molt 
atractiva per sortir a 
prendre alguna cosa i 
conèixer el que fan els 
bars i restaurants locals 
de parets.

Franc Gómez
Em sembla molt bé, però 
crec que cal fer més co-
ses perquè es reactivi el 
comerç en general a Pa-
rets, darrerament està 
molt apagat i seria bo 
fer accions que realment 
ajudin a reactivar-lo.

Miriam Sánchez
Per a mi és una pro-
posta que fomenta les 
activitats lúdiques en 
el municipi. Hi ha altres 
municipis que també ho 
fan i funciona molt bé, 
per això repeteixen.

LA IMATGE DEL MES
Homenatge a Núria Trias, propi-
etària de la Torre Cellers de Pa-
rets del Vallès

Comerços i entitats amb el Voluntariat per la llengua! 
Des de l’any 2010, molts comerços i entitats de Parets col·laboren amb el Voluntariat per la llengua, una iniciativa que 
facilita que les persones que aprenen català puguin practicar-lo fora de l’aula a través de parelles lingüístiques. Els 
establiments col·laboradors faciliten que els aprenents que vagin a comprar-hi o a fer-hi alguna gestió puguin fer-ho 
en català. 
Durant aquests set anys, 77 comerços han donat suport a aquest programa de conversa en català. Aquest 2017, s’ha 
començat la campanya de renovació de les adhesions i ja n’hi ha 28: Gelateria Jijo, Botiga Parets contra el Càncer, Sa-
gryn Art, Estanc Gorina, La Guineu, Floristeria Tin-Ram, Impremta Farrés, Dietètica Mel i Llimona, Merceria Can Curdé, 
Restaurant El Racó de les Brases, Pastisseria Joan, Assegurances Paquita Urtusol, CEM María Grever, Moda Maria Vila, 
Cortines Ross, Confort Parera Electrodomèstics, Perfumeria i Moda Maria Salut, Xiquets, Tintoreria Destaca, Forn i 
Pastisseria Calvo, Roba de Llar Angelina, Runners 42.2, Estanc Roura, Joieria Pijoan, Farmàcia Isern, El Petit Rebost, 
Ferreteria Tancat i Barrat i L’Elefant (llibreria, papereria, regals i jocs).
D’altra banda, també s’ha començat la renovació de les 15 entitats col·laboradores. Ja n’hi ha cinc:  
Colla del Ball de Gitanes, Comissió de Festes, Parets Contra el Càncer, Ass. de Musicoterapeutes i 
Artteràpia de Catalunya i Cultures Avui.
Si teniu un comerç o sou d’una entitat, envieu-nos un correu a parets@cpnl.cat i us informarem de 
com adherir-vos-hi. És fàcil, no té cap cost i pot donar molta satisfacció. Moltes gràcies a tots per 
fer possible que les persones que aprenen català puguin parlar-lo.

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó
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Com va sorgir la idea de crear un conte per a nens petits?
Quan anava a l’institut sempre dibuixava unes nines que es deien pusetes. Els meus 
dibuixos van començar a agradar molt als meus coneguts. Aleshores, les vaig patentar 
i vaig començar a fer algunes samarretes, fundes de mòbil i altres productes per tal de 
crear una marca, ja que la idea era fer una patent i comercialitzar-les. Finalment, com 
que m’he decantat per dedicar-me a l’educació, vaig pensar que les pusetes podrien 
convertir-se en un conte per a nens petits, i així va ser com vaig començar la història de 
‘La puseta que quería ser especial’.

La història parla d’una puseta que, en un principi, no se sent especial.
El conte narra la història d’Higía, una puseta que emprèn un llarg viatge per descobrir 
alguna cosa que la faci especial, perquè viu en un món màgic amb personatges com 
bruixes i nans, i vol saber què té ella d’especial. L’Higía descobrirà què és allò que la di-
ferencia de la resta i la fa realment única. El conte fa èmfasi en aspectes tan importants 
com l’educació, la medicina o l’amistat. Amb aquesta història, els infants poden aprendre 
la importància de l’educació i millorar la tolerància davant la frustració i l’autoestima.
 
Quant de temps has dedicat a aquest projecte?
Vaig trigar un any a fer el conte perquè vaig haver de treballar la il·lustració i altres as-
pectes, no només crear la història. Quan vaig tenir la història, la vaig enviar a diferents 
editorials i em van contestar des de Chiado Editorial, que són els qui n’han fet l’edició.

A més d’escriure la història, també t’has encarregat de la il·lustració.
De petita m’agradaven molt. Ara m’he dedicat a la docència de secundària i la veritat és 
que no he llegit molts contes per fer el meu. El conte se l’ha pogut llegir molta gent, tant 
nens com mestres, i els ha agradat molt. Faré algunes presentacions més i estic pensant 
presentar-lo en algunes escoles.

És la primera vegada que il·lustres les teves nines en un conte, com ha estat el procés?
Sempre m’ha agradat molt pintar i, com que les pusetes són les meves nines, m’agrada 
més encara dibuixar-les. No ho havia fet mai de manera digital, com ho he hagut de fer 
per editar el conte, però ha estat una experiència molt maca i n’he après molt. La veritat 
és que m’agrada molt dissenyar.

Sílvia López, professora i autora del conte ‘La puseta que quería ser especial’
La Sílvia López és professora de secundària, veïna de Parets, té 23 anys, i ha escrit el seu primer 
conte infantil titulat ‘La puseta que quería ser especial’. El dijous 9 de novembre el va presentar 
oficialment a la Biblioteca Can Rajoler. El conte narra la història d’Higía, una puseta que emprèn 
un llarg viatge a la recerca d’alguna cosa que la faci especial dins del món màgic en el qual viu. 
Mentre recorre el camí, Higía descobrirà què és allò que la diferencia de la resta i la fa realment 
única. El llibre, adreçat a infants d’entre cinc i deu anys, posa èmfasi en valors tan importants 
com l’educació, la medicina o l’amistat.

M’agrada... 

Viatjar.
Ensenyar.
Somiar.

No m’agrada...

Les mentides.
La negativitat.
El tabac.

“El conte fa èmfasi en l’educació, la medicina i l’amistat”

PARETS

DE L’1 AL 17 DE DESEMBRE DE 2017

TAPA + QUINTO

O REFRESC

Bar La Plaça
Cafè París
Can Tomàs
El Racó de les Brases
Envy Urayamu by Fugu
Galeria 85
Hamburguesería Lalola
James Joyce
L’Antic Paller
La Pèrgola
La Tasca
Llevantpark
Pase
Quibus
Restaurant Can Romeu
Restaurant La Corefo 
Restaurant La Salut
Restaurant Tres Rosas 

Empleneu la butlleta de pa�icipació, lliureu-la un cop segellada als establiments pa�ici-
pants o a les oficines municipals, abans del 20 de desembre, i podreu optar als premis 
següents: 2 entrades per al Gran Premi de Fórmula 1, 2 entrades per al Gran Premi de 
MotoGP al Circuit de Barcelona-Catalunya, i 2 vals de compra de 100€ als comerços d’ASIC.


